
 

УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 жовтня 2020 року                                                               №1411 - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХХ сесії 

Слобожанської селищної ради 

VIІ скликання            

       

           Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на засіданні позачергової LХХХ сесії Слобожанської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення ХLV сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання від 19.12.2019 року № 1121 - VІI «Про селищний бюджет на 2020 

рік». 

2. Про внесення змін до структури та чисельності працівників апарату 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради на 2020 рік, 

затвердженої LХV сесії Комсомольської селищної ради VІI скликання  від 19 

грудня 2019 року №1129 – VІI. 

3. Про внесення змін та доповнень до заходів на 2020 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020 – 

2024 роки.  

4. Про внесення змін до Регламенту селищної ради. 

5. Про укладання контракту з директором ЗДО селища Донець. 

6. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Слобожанської 

селищної ради дитячого оздоровчого табору, що розташований за адресою: 

Харківська область, Зміївський район, с. Дачне, вул. Курортна, б.55. 

7. Про передачу комунального майна на баланс КП «Комунальник». 

8. Про передачу комунального майна на баланс ОСББ «Електромонтажник». 

9. Про передачу комунального майна на баланс Слобожанського комунального 

закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №1. 

10. Про передачу комунального майна на баланс Слобожанського комунального 

закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №4. 

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Кузьміну 

М.М. 



12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Плужніковій 

І.І. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Татьянко 

Н.М. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Татьянко 

В.В. 

15. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю) реформованого КСП «Шебелинське»  гр. Радовінчик О.І. 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


